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ПРОТОКОЛ № 2 

от Общото събрание на сдружение „Българско географско дружество”, 

21 ноември 2015 г. 

Днес, 21.11.2015 г., се проведе Общо събрание на Българското географско 

дружество (БГД) в СУ „Св. Климент Охридски”, Северно крило, зала 252-А. 

Присъстваха 23 члена на Дружеството (приложен е списък на регистрираните). 

Според чл. 14 от Устава на Сдружението Общото събрание е законно, ако присъстват 

повече от половината от редовните членове на БГД и поради липсата на кворум 

събранието се отложи с един час по-късно и се проведе от 11:00 ч. на същото място и 

при същия дневен ред (по чл. 14 от Устава на БГД). 

Събранието беше открито от доц. д-р Стоян Недков: Имам честта да открия 

второто Общо събрание на БГД. За съжаление, всички знаем, че изненадващо ни 

напусна нашият уважаван колега и почетен председател на БГД проф. д-р Петър 

Петров. Предлагам да почетем неговата памет с едноминутно мълчание и след това да 

преминем към провеждане на Общото събрание. 

Присъстващите членове на БГД почетоха с едноминутно мълчание паметта на 

починалия проф. д-р Петър Петров. 

Доц. д-р Стоян Недков: И сега, преди да пристъпим към гласуване на 

предложеният дневен ред за Общото събрание, е необходимо да изберем председател и 

протоколчик на събранието. С цел по-добра оперативност бихте ли се съгласили с 

моето предложение за председател да предложа себе си, а за протоколчик  - ас. 

Десислава Полеганова. Имате ли други предложения? Предлагам да  гласуваме. 

Гласуване: „за” – 23 д.; „против” и „въздържал се” – няма. 

Общото събрание реши: председател – доц. д-р Стоян Недков, протоколчик 

– ас. Десислава Полеганова. 

Доц. д-р Стоян Недков: Както стана ясно за настоящото Общо събрание поради 

липсата на кворум  - присъствие на над 50 % от членовете на БГД - се наложи да 

отложим началото му с 1 час от предварително обявеното, но според чл. 14 от Устава 

сегашното Общо събрание е легитимно и с 23 присъстващи членове на Дружеството. 

Така, че нека да преминем към гласуване на предложеният дневен ред, който беше 

обявен официално преди един месец, както е споерд устава на дружеството: 

1.  Отчет на УС за дейността на Дружеството за периода ноември 2014 – 

октомври 2015 г. 

 2. Финансов отчет за дейността на Дружеството за периода ноември 2014 – 

октомври 2015 г. 

3. Обсъждане на предложение за формиране на Консултативен съвет към БГД. 

4. Обсъждане на предложения за промени в чл. 7 на устава на БГД  
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5. Обсъждане на предложения за основаване на музей на географията и събиране 

на средства за реставриране на първата топографска карта. 

 

Гласуване: „за” – 23 д.; „против” и „въздържал се” – няма. 

Общото събрание реши: Дневен ред на Общото събрание на БГД 

 

1.  Отчет на УС за дейността на Дружеството за периода ноември 2014 – 

октомври 2015 г. 

 2. Финансов отчет за дейността на Дружеството за периода ноември 2014 – 

октомври 2015 г. 

  3. Обсъждане на предложение за формиране на Консултативен съвет към 

БГД. 

 4. Обсъждане на предложения за промени в чл. 7 на устава на БГД. 

5. Обсъждане на предложения за основаване на музей на географията и 

събиране на средства за реставриране на първата топографска карта. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Уважаеми колеги, особено ми е приятно, че имам честта 

да представя отчет за дейността на БГД за периода ноември 2014-октомври 2015 г. 

Искам да благодаря както от мое име, така и от името на Управителния съвет, за 

вашето присъствие днес, както и за усилията, съветите и дейностите, които всички 

членове на БГД положиха през изминалата година. Бих искал да представя на вашето 

внимание кратък отчет за дейността на БГД в периода ноември 2014 – октомври 2015 г. 

За по-добра представителност съм разделил отчета в 4 основни точки: административна 

дейност, организационна дейност, организация и провеждане на събития и 

международна дейност.  

И досега, особено важна за нормалното функциониране на БГД, е 

административната дейност. През изминалия период бяха извършени следните 

дейности: съдебна регистрация на новия УС, която беше получена на 11.02.2015 г. с 

решение номер 2 на Софийски градски съд по Ф.Д. № 389/2014 г.; получаването на 

регистрационно удостоверение от Агенция по вписванията с Булстат номер на 

Дружеството; регистрация в централен регистър на Министерство на правосъдието 

като организация извършваща общественополезна дейност; бяха подадени изискуемите 

данъчна декларация за 2014 г. към НАП и пакет от документи свързани с годишен 

отчет на дейността на дружеството в Министерство на правосъдието; бяха изготвени 

редица официални документи на БГД като книга за протоколите от заседанията на УС, 

книга за протоколите от заседанията на Общото събрание, Книга на членовете на БГД, 

заявления за членство и др. 

Организационната дейност също е от важно значение за развитието на БГД. 

Естествено, основна дейност беше набирането на  нови членове и към 20.11.2015 г. БГД 

има 99 редовни членове. Много сме горди с изграждането и функционирането на 

официален уебсайт на дружеството (http://geography.bg), който в бъдеще ще предоставя 

все повече функционалности и полезна информация на членовете на БГД и други 

заинтересовани лица и организации. Извършва се активна комуникация с членовете на 

БГД, както и популяризиране на дейността му чрез  официалния сайт, имейли и 

фейсбук страницата на Дружеството. Поради нарасналият обем от организационна 

работа УС на БГД взе решение да създаде Секретариат на Дружеството, който включва 

секретаря на БГД и технически сътрудници.  За успешното развитие на Дружеството  и 

разширяване на неговата дейност се провеждаха редовни ежемесечни заседания на УС 

на БГД. Като особена гордост и успех отчитаме издаването на 2 броя бюлетини на БГД 

http://geography.bg/
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съдържащи полезна информация за всички интересуващи се от  географията и 

дейността на Дружеството. Като важно постижение за БГД отчитаме и изработването и 

отпечатването на сертификати за членство и дарение, както и карти за платен членски 

внос. 

 В рамките на разглеждания период БГД може да се похвали с организацията и 

провеждането на поредица от събития с национално и международно участие.  

БГД беше съорганизатор на междунардната конференция „Sustainable mountain 

regions: make them work” проведена в Боровец, България в периода 14-16. 05. 2015 г.  

По случай 22 април 2015 г. - Денят на Земята, членовете на управителния съвет 

на БГД доц. д-р Климент Найденов и д-р Димитър Атанасов заедно със студенти от 

ГГФ при СУ засяха първата географска плодова градина в двора на стационара в гр. 

Земен. Със съдействието на д-р Димитър Атанасов и Александър Пейчев беше 

възстановен пътят до стационара за провеждане на теренни изследвания и учебни 

практики на студентите от няколко факултета при СУ.  

На 25-26.04.2015 г. в Ямбол се проведе първият изключително успешен 

географски фестивал по инициатива на МГ„Атанас Радев”, клуб „Млад географ”, 

Асоциация на професионалните географи клон Ямбол, Българско географско 

дружество, ШУ „Епископ К. Преславски”, Български географски портал „Географ БГ”. 

Събитието се провежда със съдействието на Община Ямбол и НАОП –Ямбол и 

привлече участници от различни възрастови групи  и  региони на страната.  

По покана на БГД, в департамент „География“ на Националния институт по 

геофизика, геодезия и география при БАН, лекция на тема “Biodiversity protection of the 

forest ecosystems on the base of representstive geo-ecosystems” изнесе директорът на 

Института по ландшафтна екология към Словашката академия на науките д-р Зита 

Изаковичова. Тя направи и първото дарение за библиотеката на БГД монографичния 

труд на Peter Bezak, Zita Izakovicova, Lazlo Miklos (Eds.) Reprezentativne Typy Krajiny 

Slovenska (2010).  

По покана на Българското географско дружество (БГД) проф. д-р Чад Стадън, 

професор по икономика и политика на ресурсите към департамента по „География и 

управление на околната среда“ в Университета на Югозападна Англия, Бристол, 

Великобритания изнесе лекция на тема: “Добивът на шистов газ и околната среда: 

какво знем и какво не знаем” на 21. 04. 2015 г. в конферентна зала „Арена“ на хотел 

„Арена ди Сердика“ в присъствието на много учени от страната и от чужбина, студенти 

и докторанти, представители на НПО и журналисти.  

На 22.10.2015 г. в 252 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе 

семинар на Българското географско дружество на тема „Светът и всичко около него”. 

Лектор беше известният български пътешественик и журналист Симеон Идакиев. Той 

сподели с публиката една малка част от преживяванията си по света. Историите, които 

накараха хората в залата да се усмихват, идваха от държави като Коста Рика, Колумбия, 

Еквадор, Перу, Бразилия, както и страни от Югоизточна Азия (Лаос и Камбоджа). След 

приключване на лекцията бяха връчени сертификатите за членство в БГД на всички 

присъстващи членове. 

        

По отношение на междунардната дейност на БГД през 2015 г. нашето дружество 

стана редовен член на Европейската асоциация на географите EUROGEO. 

 

Председателят на събранието даде думата за въпроси и изказвания.  

 

Ас. Димитър Желев: Бих искал да попитам за броя на членовете на БГД при 

провеждането на миналото Общо събрание? 
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Ас. Десислава Полеганова: Към датата на провеждане на миналото Общо 

събрание на 08.11. 2014 г. редовните членове на БГД бяха 84 души.  

 

Ас. Димитър Желев: Това е хубава новина! 10 % увеличение на членската маса 

за една година не никак лош резултат за БГД. 

 

Проф. д-р Румен Пенин: Смятам, че за по-успешното функциониране на БГД е 

необходимо на първо място ние, самите членове на Дружеството, да сме по-активни и 

да помагаме за увеличаване на членската маса. Би било добре да проведем една по-

активна рекламна кампания, чрез която бихме могли също да увеличим броя на 

членовете си, а и да намерим може би повече дарители. Бих предложил на УС на БГД 

да изработи календар с бъдещите дейности на Дружеството през 2016 г., така че всички 

заинтересовани страни да могат по-лесно да се ориентират и да спечелим по-голяма 

подкрепа и членска маса. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Ако няма други мнения и въпроси, считаме, че точка 1 

от дневния ред е приключена. Ако сте съгласни с така направения отчет, моля да 

гласуваме! 

 

Гласуване: „за” – 23 д.; „против” и „въздържал се” – няма. 

Общото събрание реши: Приема отчета на УС за дейността на БГД през 

периода ноември 2014 – октомври 2015 г. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: А сега ми позволете да премина към т. 2 от дневния ред 

на събранието и да ви представя финансовия отчет за дейността на Дружеството през 

периода ноември 2014 – октомври 2015 г. 

 

Финансови дейности и краен финансов резулатат за 2014 г. на БГД имат 

следното разпределение:   

 

А. Приходи  - 1. Членски внос - 1120 лв.; 2. Финансови дарения  - 320 лв.; 3. 20 книги -  

от които 8 продадени и те формират т. 2. Финансови дарения и 1 дарена книга. Така в 

края на 2014 г. са останали 11 броя книги.  

 

Общо приходи към края на 2014 г.: 1440 лв. и 11 книги 

 

Б. Разходи  - 1. Разходи по регистрация на БГД  - 329, 39 лв. 2. Разходи по поддръжка 

на банкова сметка  - 251, 59 лв.  

 

Общо разходи към края на 2014 г.: 580, 98 лв. 

 

В. Салдо към края на 2014 г.- 859, 02 лв.  

 

 

Финансови дейности и краен финансов резулатат за периода 01. 01. 2015 - 20. 11. 

2015 г. на БГД имат следното разпределение:   

 

А. Приходи  - 1. Членски внос - 360 лв.;  
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Общо приходи: 360 лв.  

 

Б. Разходи  - 1. Разходи по издаване на сертификати за членство на БГД  - 94, 14 лв. 2. 

Разходи по изготвяне на официални документи на БГД - 200 лв. 3. Изплащане по 

договор на част от дължимата сума за създаване на официален уебсайт на БГД  - 700 лв. 

4. Платена такса членство на БГД в EUROGEO (вкл. банкови комисионни) - 215, 45 лв.  

Общо разходи: 1209, 55 лв.  

 

В. Салдо -  минус 849, 55 лв.  

 

Краен финансов резултат на БГД към 20.11. 2015 г.  - 9, 47 лв.  

 

Искам да отбележа, със съжаление, че все още не сме събрали значителна част 

от дължимия членски внос към БГД за 2015 г. и сумата възлиза приблизително на 800 

лв. 

 

Проф. д-р Румен Пенин: В предвид изключително лошото финансово състояние 

на СУ „Св. Климент Охридски”, което стана ясно при наскоро приключилите избори за 

Ректор на университета, БГД е в доста по-добро финансово положение. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Ако няма други въпроси или коментари предлагам да 

преминем към гласуване за приемане на така представения финансов отчет. 

 

Гласуване: „за” – 23 д.; „против” и „въздържал се” – няма. 

Общото събрание реши: Приема финансовия отчет на УС за дейността на 

БГД през периода ноември 2014 – октомври 2015 г. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Преминаваме към точка 3 от дневния ред за обсъждане 

на предложение за формиране на Консултативен съвет към БГД. Съгласно решение на 

УС от 24.11.2014 г. към Дружеството се създава Консултативен съвет. В 

Консултативния съвет се избират редовни членове на Дружеството със съществени 

заслуги към БГД. Формирането на Консултативния съвет се извършва при следните 

правила: 

1. Съставът на Консултативния съвет се утвърждава от Общото събрание на БГД 

по предложение на УС;  

2. Членовете на Консултативния съвет могат да се номинират от УС на БГД, 

клубове на БГД или група от минимум 10 редовни членове на БГД;  

3. Номинирането на кандидати за членове на Консултативния съвет се извършва 

чрез заявление-образец, в което се излагат мотивите за издигането на кандидатурата; 

4. За членове на Консултативния съвет се избират изявени  учени, преподаватели 

или публични личности, които имат общопризнат принос за развитието на 

географската наука и географското образование, популяризирането на   географията 

и/или приложението и в практиката както и личности допринесли с дългогодишната си 

работа за развитието и дейността на БГД;  

5. Кандидатите трябва да са подписали декларация-образец, че са съгласни да 

участват в работата на Консултативния съвет. 
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Ас. Зорница Чолакова: Искам да попитам колко ще е броят на членовете на 

Консултативния съвет, какви функции ще изпълняват и продъжителност на мандата 

им? 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Всъщност идеята за формирането на Консултативен 

съвет е привличането на известни личности, които да подпомогнат дейността на БГД. 

Идеята е членовете на този съвет да консултират УС на БГД при взимането на важни 

решение и така се надяваме самото БГД да излиза с обосновани, рационални и по-

качествени решения на проблемите.  

 

Проф. д-р Марияна Николова: Според мен броят на членовете на съвета не е 

толкова важен, колкото функциите, които те ще изпълняват. 

 

Ас. Димитър Желев: И всъщност, сега ние трябва да гласуваме създаването на 

Консултативен съвет? 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Всъщност да, но ще трябва първо да издигнем 

кандидатури на бъдещите членове (според изброените по-горе правила), те да бъдат 

обсъдени (чрез сайта на Дружеството) и следващото Общо събрание да утвърди 

първите членове на Консултативния съвет. 

 

Проф. д-р Румен Пенин: Искам да отправя предложение да отпадне условието 

членовете на Консултативния съвет да са задължително редовни членове на БГД. И 

искам да попитам дали има разработена процедура за предлагане на почетни членове на 

БГД? 

 

Доц. д-р Стоян Недков: УС на БГД ще трябва да обсъди строги правила за 

приемане на почетни членове на БГД, но по устав тяхното одобрение се извършва от 

Общото събрание. 

 

Проф. д-р Румен Пенин: Тогава независимо от разработените правила в списъка 

с почетните членове задължително трябва да са включени Боян Петров и Христо 

Пимпирев. Освен това считам, че Консултативния съвет и почетните членове могат да 

работят заедно за успешната дейност на БГД. 

 

Доц. д-р Ваня Стаменова: Аз бих предложила да обединим Консултативния 

съвет и почетните членове в една структура. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Концепцията за и функциите, които изпълняват 

почетните членове и членовете на Консултативния съвет са доста различни и това е 

основния ни довод (с който се надявам и Общото събрание да се съобрази) е тези две 

структури да останат разделени. Основната функция на почетните членове е 

представителност и престиж за Дружеството, докато на Консултативния съвет – да 

коригира и консултира дейността на УС на БГД. 

 

Ас. Зорница Чолакова: Бих искала да попитам дали има готовност на УС за 

чисто техническите критерии (като време на членство и  процедура на избор) за 

съставянето на Консултативния съвет? 
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Ас. Димитър Желев: Бих искал да попитам още веднъж за мандатността на 

членовете на Консултативния съвет? Мотивът ми е че, ако хипотетично член на съвета 

не изпълнява адекватно своите задължения, то тогава какви ще са процедурите за 

неговото отстраняване? И не трябва ли във тази връзка да се помисли за строги правила 

на избор и отстраняване на членове на Консултативния съвет. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Бих искал да уточня, че с идеята за създаване на 

Консултативен съвет бихме искали да подкрепим идеята за приемственост в БГД. В 

тази връзка едно от възможните решения е мандатът на Консултативния съвет да е 

свързан с мандата на УС на БГД. Друго решение е самият Консултативен съвет да си 

разработи правила за дейност и мандатност. В заключение, моята позиця е по-скоро за 

липсата на строга мандатност в Консултативния съвет. 

 

Проф. д-р Марияна Николова: Считам, че по-важният факт е, че ние 

(географската общност и УС на БГД) ще търсим подкрепата и мнението на членовете 

на Консултативния съвет, а не толкова тяхното присъствие, мандатност и т.н. Ако 

възникне проблем с член от Консултативния съвет (т.е. прецедент), тогава  УС  и 

Общото събрание на БГД ще търсят правилното решение на проблема. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Колеги, очевидно проблемите и въпросите свързани с 

избор и формиране на Консултативен съвет ще бъдат обсъждани и в бъдеще в УС на 

БГД, на сайта на Дружеството, както и на следващото Общо събрание. Но ви предлагам 

да се обединим около следното решение и да го подложим на гласуване – Общото 

събрание приема предложенията на УС на БГД за създаването на Консултативен съвет 

с една промяна – да отпадне условието член на Консултативния съвет да е 

задължително и редовен член на БГД. 

 

Гласуване: „за” – 23 д.; „против” и „въздържал се” – няма. 

Общото събрание реши: Общото събрание приема предложенията на УС на 

БГД за създаването на Консултативен съвет с една промяна – да отпадне 

условието член на Консултативния съвет да е задължително и редовен член на 

БГД. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Преминаваме към точка 4 от дневния ред за обсъждане 

на предложения за промени в чл. 7 на устава на БГД. Тъй като това предложение е 

направено от колегата Денислав Тодоров бих искал да му дам думата, за да обясни по- 

подробно своето виждане. 

 

Денислав Тодоров: Да, предложението за тази точка в дневния ред е мое и бих 

искал да изясня какви са предложенията ми. Първо, би било добре БГД да може да се 

сдружава с други организации, сдружения и институции по различни въпроси свързани 

с развитието на географията и географската колегия като Асоциацията на 

професионалните географи и регионалисти, Географ.бг, Факултетните студентски 

съвети и др. Второ, БГД да има възможността да организира различни екскурзии и 

пътувания, с приходите от които да се подпомага дейността на БГД. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Позволете ми във функцията си на председател на УС на 

БГД да взема пръв думата и да направя някои уточнения. Така посоченият чл. 7, алинея 

2, точка 3 ни дава възможност да организираме обучения, курсове, семинари и други 
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подобни форуми, подпомагащи постигане целите на Българско географско дружество, 

което означава, че имаме възможността и правото да организираме и екскурзии. 

Проблемът тук произтича от алинея 3, тъй като Сдружението не може да разпределя 

печалба. По отношение на сътрудничеството с други организации в областта на 

географията уставът на БГД не поставя никакви ограничения. Още повече, ние сме 

предвидили при видовете членски внос за БГД възможността за асоцииран член, което 

е един от начините за сътрудничество с други организации. Друга възможност е 

подписването на рамково споразумение за сътрудничество между БГД и съответната 

организация и ние вече имаме подписано такова с Българската картографска асоциация 

(БКА). 

 

Доц. д-р Стелиян Димитров: Бих искал да направя важното уточнение, че за да 

може БГД да организира екскурзии и пътувания офицално е необходимо да притежава 

туроператорски лиценз, а такъв ние нямаме. Получаването на такъв лиценз ще изисква 

допълнителни съдебни регистрации и финансови разходи за БГД, които не са 

необходими, тъй като винаги може да се подпише договор за подобна услуга между 

БГД и туристическа фирма. Освен това, тъй като БГД е  официално регистрирано като 

сдружение в обществена полза ние нямаме право на печалба, което ни лишава от 

възможността да генерираме по предложения от колегата Денислав Тодоров начин 

приходи за Дружеството.  

 

Проф. д-р Марияна Николова: Може би, по-разумния вариант за БГД е да 

организира по-оригинални и нестандратни турстически маршрути или екскурзии до 

малко познати дестинации (като например научна екскурзия до делтата на р.Дунав) 

съвместно с лицензирана туроператорска фирма и ако се съберат необходимия брой 

желаещи да се организира мероприятието. Така БГД ще реализира своите цели и ще 

получи финансови постъпления по позволения ни от закона начин. 

 

Доц. д-р Стелиян Димитров: Мога да отправя следното предложение по казуса. 

БГД избира съответната туристическа фирма и тя организира екскурзия по 

предложения от Дружеството вариант като част от приходите от мероприятието могат 

да се отчислят като дарение за БГД. Освен това е крайно непрепоръчително да 

променяме Устава на БГД, тъй като това ще изисква нови съдебни пререгистрации и 

разходи за Дружеството. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Искам да благодаря за важното уточнение, което 

направи колегата доц. Димитров. В действителност, ако искаме да внасяме промени в 

устава на БГД ще се необходими съответните съдебни и юридически действия, които 

ще ни струват не малко изгубено време и пари. Поради тази причина считам, че е 

целесъобразно да се извършват промени в устава на БГД единствено и само, когато е 

крайно наложително и нямаме друг вариант на решение на даден проблем. В тази 

връзка бих искал отново да дам думата на колегата Денислав Тодоров, за да изрази 

своето съгласие или несъгласие с изложените предложения и аргументи и след това да 

пристъпим към гласуване на тази точка. 

 

Денислав Тодоров: Бих искал да благодаря за отправените уточнения от 

колегиума и сега вече разбирам, че наистина не се налагат промени в Устава на БГД. 

   

Доц. д-р Стоян Недков: Благодаря за разбирането ви! Колеги, предлагам да 

гласуваме следното предложение по т. 4 от дневния ред – Общото събрание приема 
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предложените идеи от Денислав Тодоров за развитие на дейността на БГД и няма да 

променя чл.7 от устава на Дружеството. 

 

Гласуване: „за” – 23 д.; „против” и „въздържал се” – няма. 

Общото събрание реши: Общото събрание приема предложените идеи от 

Денислав Тодоров за развитие на дейността на БГД и няма да променя чл. 7 от 

устава на Дружеството. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Преминаваме към разглеждане на последната точка от 

дневния ни ред свързана с обсъждане на предложения за основаване на музей на 

географията и събиране на средства за реставриране на първата топографска карта. Тъй 

като това предложение е направено  отново от колегата Денислав Тодоров бих искал да 

му дам думата, за да обясни по-подробно своята позиция. 

 

Денислав Тодоров: Бих искал да кажа, че тази идея възникна след дискусия с 

колегите от 4 курс специалност „География” и така заедно с колежката Теодора 

Иванова решихме да поставим предложението за реставрация на първата топографска 

карта. 

 

Проф. д-р Румен Пенин: Ако бяхте се обърнали  и разговаряли с 

преподадвателите в ГГФ, щяхте да знаете, че тази карта има дълга история и че са 

осъществени разговори с Каргографския институт за нейното възстановяване, което се 

оказало почти невъзможно и освен това ще струва много скъпо. 

 

Доц. д-р Стелиян Димитров: Искам само да вметна, че подкрепям проф. Пенин в 

мнението му за изключително трудното и скъпо възстановяване на картата. Само искам 

да кажа, че картографските оргинали послужили за състването на тази карта се 

съхраняват в Геокартографския фонд към Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър. 

 

Ас. Димитър Желев: Аз считам, че по-правилното решение  е създаването на 3D 

релефна карта-копие на оригинала. 

 

Богомил Георгиев: Аз бих искал да кажа, че е редно да има поне едно копие на 

кратата, тъй като тя е много ценна. 

 

Проф. д-р Марияна Николова: Считам, че за да има успех подобна задача ще 

трябва да се направят подробни предварителни проучвания за възможните начини на 

реставрация и да се избере организация отговорна за изпълнението на тази дейност. 

 

Ас. Димитър Желев: Колеги, може ли да предложа да се създаде специална 

работна група за проучване на възможностите за реставрация на картата и по случай 

100 годишният юбилей на БГД през 2018 г. да се изготви 3D релефна карта-копие на 

оригинала. Тогава можем да помислим и за нейното излагане в Столична община. Така 

че, ако се съгласите с мен отправям и друго предложение  - да се пуснат мейли до 

всички членове на БГД за възможността да помогнат в реставрацията на картата и след 

това в зависимост от броя желаещи да се сформира работната група. 

Доц. д-р Стелиян Димитров: Колеги, напълно подкрепям идеята за 

възстановяването на картата, но позволете ми като специалист по картография и ГИС 
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да ви обърна внимание на редица доста сложни проблеми, които ще възникнат в 

процеса на реставрация на топографската карта като обработката на оригиналните 

карти от кадастъра, дигитализирането на картните основи, прехвърлянето на условните 

знаци и цветове върху новата карта и т.н. И ако примем, че ще се намерят доброволци, 

които ще се справят с тези доста сложни задачи, остава основният проблем за 

финансовите ресурси, с които ще се осъществи реставрацията. Моето предложение е да 

се търсят възможности за финансиране по линия на междукатедрен проект по НИС в 

СУ „Св. Кл.Охридски”, да се търсят финансови възможности от Министерство на 

културата, фондации и др. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Колеги, както виждам, се ориентираме към евентуално 

решение по въпроса за реставрацията на топографската карта, затова бих искал да 

повдигна и втория въпрос за създаване на Географски музей. 

 

Проф. д-р Румен Пенин: Това е прекрасна идея, но големият проблем е с 

намиране на пространство (сграда) и пари за поддръжка. За това е правилно да търсим 

съдействието на Министерството на образовнаието и науката, както и на Столична 

община – гр. София. 

 

Проф. д-р Марияна Николова: За да успеем в това начинание ще е необходимо 

широко прокламиране на идеята и набиране на дарения за музея (парични и експонати) 

и едва тогава е реалистична да говорим за отварянето на музея.  

 

Ас. Димитър Желев: Аз мисля, че трябва развием по-голяма (цялостна) 

концепция за географския музей, която да включва интерактивно обучение, други 

географски дейности и т.н. Като пример за финансов донор може да помислим за 

фондацията „Америка за България” , която финансира създаването на музея за деца 

„Музейко”. 

 

Доц. д-р Стелиян Димитров: Бих искал да отбележа, че според мен ключов 

проблем тук се очертава намирането на сграда (помещение) за музея. В тази посока 

може да се търсят възможности за пространство в двата геоложки музея към 

Софийския университет и витрини с експонати във фоайетата на ГГФ. 

 

Доц. д-р Стоян Недков: Искам да отбележа, че БГД винаги ще помага в такъв 

род инициативи с всички възможни сили и средства, но към момента Дружеството не 

може да поеме изцяло ангажимента в осъществяването на този важен проект. 

 

Проф. д-р Румен Пенин: Отправям предложение да се обърнем и към бизнес 

средите и да потърсим и там финансова подкрепа за осъщесвяването на идеята. Още 

повече, че имаме много наши възпитаници от спецалност „География” с успешно  

развитие на частен бизнес, които биха ни подкрепили. И основният ни проблем ще си 

остане намирането на сграда, където да се помещава музея. 

 

Доц. д-р Стоян Недков:  И така, колеги може ли вече да се ориентираме към 

гласуване на следното становище по т.5 от дневния ред – Да се инициира създаване на 

работни групи за реставрацията на топографската карта на България и откриването на 

Музей на географията, които ще работят в тясно струдничество с БГД и други 

заинтересовани институции и организации, използвайки официалният сайт на 

Дружеството като платформа за връзка, излагане на идеи и развитие на проекта. 
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Гласуване: „за” – 23 д.; „против” и „въздържал се” – няма. 

Общото събрание реши: Да се инициира ъсздаване на работни групи за 

реставрацията на топографската карта на България и откриването на Музей на 

географията, които ще работят в тясно струдничество с БГД и други 

заинтересовани институции и организации, използвайки официалният сайт на 

Дружеството като платформа за връзка, излагане на идеи и развитие на проекта. 

 

Доц. д-р Стелиян Димитров: Бих искал да попитам, преди приключване на 

Общото събрание, председателят на БГД доц. Недков за плановете на БГД за честване 

на  100 годишния му юбилей. 

 

  Доц. д-р Стоян Недков: Тъй като събитието е изключително значимо за 

Дружеството и с оглед сроковете за организация предлагам УС на БГД да разработи 

през 2016 г. концепция за отбелязването на 100 годишния ни юбилей, която ще се 

дискутира и на официалния сайт на Дружеството.  

 

Проф. д-р Марияна Николова: Присъединявам се към идеята на доц. Недков като 

имам предложение да организираме и изложба с географски експонати по случай 

юбилея на БГД. 

 

Доц. д-р Стелиян Димитров: Аз бих отправил предложение, с цел по-добра 

оперативност, да се състави Съвет отговорен за организиране на честването на 100 

годишния юбилей на БГД. Освен това като време на провеждане юбилеят на БГД 

съвпада със седмицата на картографията и ГИС (първата половина на ноември). 

 

Проф. д-р Румен Пенин: Присъединявам се към така изложените идеи и ще 

помагам с каквото мога. 

 

Ас. Димитър Желев: Аз също искам да изкажа моята подкрепа за изложената 

идея за създаване на Съвет за честването на 100 годишнината на БГД и също ще 

помагам с каквото мога. 

 

Доц. д-р Стелиян Димитров: Считам, че удачен начин да получим и 

междунардена чуваемост и известност за Дружеството е да организираме като част от 

честванията на юбилея на БГД и конференция на EUROGEO през 2018 г. 

 

  Доц. д-р Стоян Недков: Много благодаря за отправеното предложение, но ние 

вече имаме идеята за организиране на годишната конференция на EUROGEO под 

егидата на БГД през 2017 г., но ще обмислим вариантите.  

Тъй като приключихме с всички точки от дневния ред, ми позволете да 

благодаря на присъстващите за тяхното активно участие и  предложените идеи и да 

закрия Общото събрание. 

 

Председател на Общото събрание:.................................... 

                                                              (доц. д-р Стоян Недков) 

 

Протоколчик: .................................................... 

                               (ас. Десислава Полеганова) 


